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اإلشاعة التي تكاد 
أن تصبح حقيقة
يسري بني األواسط 

السياسيني دخان إشاعة 
تكاد أن تشتعل حقيقة 
من أن جلسة السادس 

من مارس املقبل لن تعقد 
ألنه سيسبقها حل مجلس 

األمة، وبعدها طبيعي 
دعوة النتخابات تعقد 

قبل شهر رمضان الذي 
يفصلنا عنه اقل من 90 

يوما.
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إشاعة يصحبها الكثير 
من التقارير املزعومة التي 

»يحكي أنها« ستكون 
نتاجات االنتخابات القليلة 

وأهم ما يرد فيها أن 
نسبة التغيير في املجلس 

ستصل 70 %، أي انه 
وبحسب احلديث املرسل 

وفق تلك التقارير التي 
ال يعرف أحدا من يروج 

لوجودها أن 35 نائبا حاليا 
لن يصلوا إلى البرملان 

املقبل، وهو رقم خيالي 
ونسبة مبالغ فيها.
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عامة، اآلن اتفق مع عدد 
من الزمالء البرملانيني 

خالل نقاش عابر جمعني 
بهم وهم اخلبراء بالبرملان 
من الداخل بأنه ال ضرورة 

سياسية ملحة واضحة 
أو حاضرة تدعو حلل 

مجلس األمة، ولكن هذا 
ال يعني وجود سوابق 

ملجالس أمة مت حلها 
لضرورات سياسية دون 
وجود مؤشرات عن قرب 
أو موعد احلل، كمجلس 

2008 أقرب مثال، بل 
األقرب منه مجلس 2013 
الذي كانت كل املعطيات 
حتى آخر ثالث ساعات 

ونصف انه مستمر، ولكن 
مت حله.

إذن نحن متفقون على انه 
ال توجد مؤشرات واضحة 
للحل، ولكن هذا ال ينفي 
حقيقة أن احلل قد يأتي 

في أي يوم من األيام 
الستني القادمة.

واحلل برأيي سيكون 
جزءا من حركة سياسية 

تصحيحية، كنت قد 
أشرت إلى إمكانية حدوثها 

نهاية العام املاضي في 
مقال سابق فصلت فيه 
أسباب ضرورة إجراء 
حركة تصحيحية في 

السلطتني، ومت ما توقعته 
في تشكيل حكومي جديد 
بتغيير شبه جذري، وهو 
ما يعني أننا بانتظار حل 

املجلس ليكتمل اجلزء 
الثاني من التوقع للحركة 
التصحيحية التي ذكرتها.
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أعلم أن األمر ليس إشاعة، 

حتى وان كنت قد بدأت 
مدخل مقالتي حول 

أحاديث اإلشاعات حول 
قرب حل املجلس، ولكن 

رغم حتى معارضة أو 
رفض أو حتفظ أقطاب 

على أي حل محتمل 
للمجلس بدعوى انه 

متناسق مع احلكومة، 
يتناسون أن هذا املجلس 

لم يشرع قانونا واحدا 
»عليه القيمة«، وكان سببا 

في خروج وزيرين من 
الوزن الثقيل من أبناء 

األسرة بشكل دراماتيكي 
لم يكن له أدنى داع 

سياسي من أي حجم، ما 
يعني أن هذا املجلس ال مع 

الشعب وال مع احلكومة، 
فن جانب لم يقدم خدمة 

واحدة للشعب في أي 
مشروع قانون، ولم يتم 

حماية وزيرين خرجا 
من احلكومة وهما من 

أعمدة التشكيل الوزاري، 
وهو ما يدفعك للتساؤل 

»هو املجلس مع مني 
بالضبط؟!«.
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ووفق هذه املعطيات 
البسيطة رغم الهدوء 
السياسي املطبق إال 

أن احلل البد أن يكون 
قريبا جدا، وهو يدفعنا 
للتساؤل: هل ستكون 

هناك جلسة في السادس 
من مارس املقبل؟! 
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أمينة العلي

د.مطلق راشد القراوي 

كارثة غزو الكويت واحتالل بالدنا ذكرى حزينة وكئيبة 
ووصمة عار في تاريخ أمتنا.. ولكنها في الوقت نفسه 

متنحنا اإلصرار على مواجهة الظلم والطغيان والتمسك 
بقناعاتها التي تكمن في أن املؤمن ال يلدغ من اجلحر 

مرتني، وأنه ال ميكن الثقة بتاتا فيمن يؤيد الظلم ويحقق 
املصالح على حساب األبرياء.. أتذكر نقاشا جرى في 

اجتماع عقد باملجلس الوطني حول اعتبار يوم الثاني من 
أغسطس يوم عطلة رسمية مبناسبة ذكرى الغزو الغاشم 

علينا ولكن الفكرة فشلت واحلمد هلل ومت اعتبار يوم 
التحرير ويوم العيد الوطني لبالدي احلبيبة هو عطلة 
رسمية وبذلك مت اعتبار يومي 25 ـ 26 فبراير إجازة 
رسمية واعتقد أن الذكرى أألليمة التي تصادف الثاني 

من أغسطس من كل عام هي مناسبة لنا ملراجعة أوضاع 
بالدنا التي حتتاج إلينا جميعا للعمل مبزيد من اليقظة 
واالنتباه.. تذكرت أيام الغزو واالحتالل املعاناة واآلالم 

التي كابدها الكويتيون في تلك األيام السوداء سواء كانوا 
داخل الكويت او خارجها، تذكرت األموال التي كانت 
توزع على أبناء الكويت الصامدين وتذكرنا املرتبات 

والعطايا التي صرفت لألسر الكويتية في اخلارج، هل 
رأيتم أو سمعتم عن دولة تصرف على ابنائها بالداخل 

واخلارج وهي متر بأحلك الظروف؟ الكويت حافظت 
على كرامة وعزة مواطنيها وهي أسيرة ومتر في أسوأ 
حالتها، فإن خيرها لم ينقطع عن أبنائها واستمرت في 

عطائها جلميع فئات الشعب، اهلل يعزك يا كويت ألن عزنا 
واستمراريته مرتبط بعزها ووجودها.. ها هي الورقة 
الثامنة والعشرون تسقط من شجرة التاريخ ورزنامة 

املعاناة وما زال اجلرح نازفا فهي ذكرى سنوية تدل على 
بشاعة وفظاعة اجلرم الذي لم تستحقه ذكرى تتعاضد 
وتتناغم به روح الشعب مع دميوقراطية أسرة احلكم 

وتكون كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا أمام 
التحديات واألزمات رغم مرور 28 سنة على االستقالل 
ما زالت جروحنا موجودة ألن من غزانا كان جارا وأخ 

اوقريبا، فلو غزانا عدو لكان األمر أهون علينا، 7 أشهر 
من الظالم واخلوف، قتل أسر، هدم، إهانة وحشية، قمع، 

جوع، اعتقال، تعذيب، سرقة، األرض تنزف والوجوه 
غريبة والدم هو من يرسم اخلارطة.

ورغم مرور 28 سنة على التحرير إال أننا ما زلنا نتساءل 
متى تعود الكويت درة اخلليج كما كانت؟ النواب األفاضل 

والوزراء املوقرين، متى يتم التعاون اجلاد والتخطيط 
لصالح الكويت لدفع عجلة التنمية ألننا ما زلت قضايانا 
بالعناية املركزة؟ إن مشاكلنا ال تعد وال نحصى، كل ما 
نريده هو حتقيق العدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني 

املواطنني، ألن املناصب واملسؤولية خلدمة الوطن ال 
تأتي بالواسطة بل تأتي باجلد واالجتهاد، مطلوب منكم 
خطط استراتيجية لتنمية البلد ألن هناك دوال استغلت 
تأخر الكويت، من املفروض أن متهل الوزير اجلديد 6 
شهور على أقل تقدير لرؤية وتلمس جديته في العمل 
وإمكانياته في التغيير إلى األفضل، إنني أحمل النواب 

جزءا من املسؤولية حيث انهم يطالبون احلكومة بالكثير 
من املطالبات ولكن الذي ال جند له تفسيرا هو ملاذا يهرب 

بعض النواب من وعودهم ويصوتون مع احلكومة فيما 
هو ضد مصالح املواطنني؟

ملاذا الصراع والتشنج؟ احسموا األمر بحكمة وحنكة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 

أسأل اهلل أن يلبسه ثياب الصحة والعافية وأن يسدد 
خطاه لكل ما يحب ويرضى.

املشاركة في احلكومة واجب وطني يلزم فيه اإلخالص 
والعمل اجلاد في خدمة الوطن، ويستوجب املوافقة بهذه 
اخلدمة ما دام املرشح تتوافر فيه كل املواصفات الالزمة 

لهذا العمل ويتصف بالقوة واألمانة، ويتوافق ذلك مع 
حجم التكليف والصالحيات املمنوحة له.

عاصرت في الوزارة أثناء عملي كقيادي 13 وزيرا على 
مدار 15 سنة، اكتشفت بنظرتي املتواضعة بعض الهموم 

والضغوط التي يتحملها الوزير فتجعل منه موظفا 
يعطي أكثر مما يأخذ.. علما أن الوزراء في بعض الدول 

يتفرغون للقضايا الرئيسية مثل التخطيط ووضع 
االستراتيجيات والرقابة وال ينشغل باألمور التنفيذية 

التي يقوم بها العاملون.
الوزير حاليا موظف محدود الصالحيات في احلكومة، 

البد من أخذ املوافقة على القرارات وإن كانت في بعض 
األحيان بسيطة.. أما املسائل الكبير فليس بيده اال 

التنفيذ، كما أن املجتمع يوجه الوزير عبر مجلس األمة 
وهذه ورقة الضغط الثانية... حتى ان املوظف املبتدئ 
يهدد وزيره باالستجواب عبر نواب دائرته، أما الورقة 

الثالثة فهي وضع املجتمع الذي يقوم على الواسطة 
وإشغال الوزير بها بسبب القربى والصداقة وغيرها من 

العالقات، فهو في دوامة بني هذه األوراق الثالث.
يغتر بعض الناس بالتوزير ويتمناه، لكنه ال يعلم بحال 

هذه الوظيفة وتبعاتها واجلهد املبذول فيها والتعب 
احملصل منها.. فال نلوم من اعتذر وأحجم عن املشاركة 

مع علمه بهذا التكليف املشرف وخدمة الوطن.
الوزير هو رئيس اجلهاز التنفيذي في وزارته وله جميع 

الصالحيات في إدارة وزارته، كما يفترض أن اجلهاز 
التشريعي املتمثل مبجلس األمة ال يتدخل بإجراءات 

الوزير التنفيذية وفق مبدأ فصل السلطات ما لم يكن 
هناك فساد بنّي، حتى ان املجتمع البد أن يقدر من في 

هذه السلطة تقديرا لوطنه وإعطائه كل الدعم واملساعدة 
لتحقيق القسم الذي أداه عند التعيني وعدم إشغاله 

واقتطاع وقته ألبسط القضايا.. وللحكومة دور في دعم 
الوزير وإبراز أعضائها مبا يليق برفعة البالد واالرتقاء 
لألحسن وذلك عبر التوسع الفاعل بإدارة وزارته وفق 

خطة تنموية تعتمد بعد تعيينه.
عندما أقابل وزيرا كأنني أريد أن أقول له اهلل يعينك في 
خضم هذه التحديات والضغوطات وستذكرها بعد حني.. 

فالوزير ال تزيد مدة توليه الوزارة على سنة في املتوسط، 
بعدها يغادر وال يذكره إال قليل ممن أدى لهم خدمات 

جليلة.. هكذا نحن في ثقافتنا جتاه قياداتنا ونطمح 
للتخلي عن بعض مصاحلنا جتاه النهوض ببلدنا احلبيب.. 

ليس الشعب فقط بل الشعب واحلكومة يدا بيد.

بدون 
عنوان

لو كنت 
وزيراً

نقطة ضوء

وقفات

خلق اإلنسان من طني، ليدفن بعد موته 
في الطني. وارتبطت املجتمعات البشرية 
املخلوقة من طني بالطني مذ عرفت حرق 

الطني بالنار. فصنعت الفخار وأنتجت 
منه أواني الطبخ وجرار التخزين واالزيار 

والبرم )جمع زير وبرمة( حلفظ املياه 
وكذلك انتجت األكواب والقلل الفخارية 
للشرب. كما استفاد اإلنسان من الطني 

في الغسيل والنظافة والتجميل. وعرفت 
املنطقة مادة تباع لدى العطارين اسمها 

»طني خاوة« وهو طني يحتوي على معادن 
نافعة للتنظيف والتجميل. ومن املعروف ان 
بعض النسوة احلوامل يشتهني أكل الطني! 

كما يستخدم الطني في النحت وتشكيل 
التماثيل.
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في هذه )املطينة( بقي اإلنسان في رحلة 
الطني والتراب لصيق التراب وصديق 

الطني. فلم يقصر البشر تعاملهم مع الطني 
على صناعة الفخار بل عرفت البشرية 

صناعة الطوب من الطني احملروق فعمرت 
به البيوت واملعابد ورصفت الطرقات. 

وأشير إلى طوب )األجر( املصنوع من الطني 
والذي يتميز مبواصفات إنشائية جيدة 

مثل خفة الوزن وعزل احلرارة والرطوبة 
والصوت إضافة إلى جمال الشكل. كما 

تتميز املباني املصنوعة من الطني املمزوج 
مع التنب بالدفء شتاء والبرودة صيفا. 

وفي األمثال نقول )زاد الطني بلة( مبعنى 
زاد من سوء احلالة. واألمر ليس ببعيد عن 

وصفنا للثمل بأنه سكران طينة!
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سعى اإلنسان إلى تطوير أدوات الطبخ 
فعرفت املطابخ أواني مختلفة الصنع مثل 

)الفخار، احلديد، نحاس، زنك، تيفلون، 
أملنيوم، زجاج( قبل ان تعود البشرية إلى 

الطبخ باألواني الفخارية التي يؤكد اخلبراء 
فوائدها في احملافظة على نكهة الطعام 

ولونه ومذاقه كما أنها حتافظ على شكل 
اخلضراوات فال تتفتت. وكذلك يحافظ 
الفخار على العناصر الغذائية املرجوة 

من األطعمة املطهية، كما ال يحتاج الطبخ 
في الفخار إلى الزيوت ألنه يوفر البخار 

داخل اإلناء الفخاري. وفي مالعب الكالم 
والسيطرة على املالفظ نطلب من اآلخرين 
تكرار العبارة الشهيرة التالية )طني طوف 
دارنا من طني طوف داركم.. وطني طوف 

داركم من طني طوف دارنا(! واهلل املستعان.

»مزاجك أغلى ما متلك فاجعله مرتفعا 
لتقرأ، لتكتب، لتتفاعل بإيجابية، لهذا ال 

تعطي أي مخلوق فرصة لتعكيره« جبران 
خليل جبران.

على غرار سنة الهدامة وسنة الطفحة 
قررت أن تكون سنة 2018م سنة 

»املشخال« قررت أن أرتب فيه أوراقي 
املبعثرة كعالقات احتاج للتخلص منها أو 
جتميدها على األقل، ألشخاص نظل دائما 

مكبلني بشوقنا لهم بينما هم اختاروا حياة 
أخرى خالية منا! فثمة عالقات كاحلشائش 

التي تنمو حول األشجار الباسقة املثمرة 
فتزاحمها في غذائها وتؤثر في نتاجها، 
هذه العالقات هي تركة اجتماعية تسلب 
الطاقات وتسمم الروح، مثل مجموعات 

جل حديثها في فضاء النقد وجلد الذات، 
وثمة أفكار في أذهاننا شاخت وكثرت 
جتاعيدها استقيناها من كتب أو وليدة 

إرث اجتماعي كبلت جناحنا وفوتت علينا 
الكثير من الفرص، آن أن نتحرر منها 

ونرميها خلفنا. 
باإلضافة لعملي كمذيع لألخبار والبرامج 

السياسية وتقدميي لبرامج إذاعية ودورات 
تدريبية أدير مكتب وكيل وزارة مما 

يتطلب مني مواجهة عشرات املراجعني 
بنفسياتهم املختلفة والتي تتطلب صبرا 
وسعة بال إلى جانب معامالت معقدة لها 

جوانب إدارية وقانونية ومالية، باإلضافة 
إلى اتصاالت متواصلة حتى املساء وقبيل 

النوم ألناس يرون عالقتهم بك لقضاء 
حاجاتهم فقط ! يجأرون بالشكوى والنقد 

حني تنجز لهم 10 معامالت عسيرة وفي 
واحدة لم يكتب لها العبور! 

لطاملا كان احلصول على شهادة الدكتوراه 
من أهم أهدافي ومازال، لكنما اليوم 

أصبحت30 % من دوافعي للسفر واستكمال 

الدراسات العليا في بريطانيا للحصول 
على مؤهل أكادميي راق لتعزيز النجاح، 

أما 70% من الدوافع فهي للعزلة االجتماعية 
وقضاء وقت أكبر مع األسرة بعيدا عن 

االلتزامات االجتماعية وعن عالقات واهية 
أثقلت أرواحنا، عزلة جتعلنا نقضي وقتا 

أكثر مع من نحب تنصهر قلوبنا ملن نحب 
فنمنحهم جل أوقاتنا ونختفي عن العالقات 

التي تنهش من أرواحنا وأوقاتنا.
هي ليست دعوة لقطع العالقات وأواصر 

احملبة بل إعادة ترتيب مواقع العالقات 
وتصفيتها مع احملافظة على شبكة إيجابية 

من العالقات التي تنقلنا لعالم أفضل، 
كما أن من يسعى ألن يكون رقما مؤثرا 

في املجتمع عليه أن يجعل لديه شبكة 
من العالقات لكن يحافظ على املسافات 

املناسبة مع كل عالقة ليحقق جناحاته دون 
التأثر بها سلبا. 

سنة 1992 كنت صحافيا متدربا في 
جريدة الوطن وأدرس في جامعة الكويت 

وأعمل ككاتب في قسم احلراس في وزارة 
الشؤون االجتماعية.

عندما أتاني فراش الدوام يشتكي عدم 
تسلمه الراتب من 3 أشهر، وعن سوء 
ظروف سكنه التي ال تناسب اإلنسان، 

استأذنت األستاذ أحمد اجلبر في متابعة 
هذا األمر وكان وقتها نائب مدير حترير 
»الوطن« فوافق. وبعد العصر ذهبت الى 
جليب الشيوخ، حيث سكن عمال النظافة 
وقد راعني ما شاهدته: بيت عربي من 3 

أدوار فيه أكثر من 20 غرفة والغرفة تقريبا 
3 × 3 وفيها 3 أسرة، كل واحد من طابقني، 
والتهوية معدومة يعني ما فيها نوافذ. ينام 

فيها 6 أشخاص مع حقائبهم ومالبسهم 
وأغراضهم كلها.

لم أستطع الصمود فيها دقيقة واحدة 
خرجت للحوش وبدأت أسألهم عن 

ظروفهم وهي كالتالي الراتب 60 دينارا 
يذهب منه 5 دنانير )قطية األكل( و5 أخرى 

يحتفظون بها والـ 50 األخرى يتم إرسالها 
لألهل. ال توجد برادات ماء للشرب الراتب 

يتأخر 3 أشهر في أفضل احلاالت ومن 
يفتح فمه فالتسفير على أول رحلة إلى دكا 

هو العقاب.
رجعت البيت أتذكر أنني استحممت 3 

مرات فقط لتذهب رائحة ذلك البيت العربي 
التعيس.

في املساء أخذت الصور لألستاذ أحمد 
اجلبر وأرفقت معها مقالة حلمنتيشية 

قاسية غاضبة.
مت نشر املوضوع بعد أسبوع في ملحق 
الوطن امللون فقط ليأتيني فراش الدوام 
بعدها بـ 3 أيام يشكرني فقد وقع نظر 

وكيل الوزارة املساعد على ذلك املوضوع 
واستدعى الشركة ووبخهم ومت صرف 

رواتب 3 أشهر دفعة واحدة وتزويد 
العمارة بـ 6 برادات ماء مع تأجير بيت 

عربي آخر وتوزيع باقي العمال عليه.
في موضوع آخر انتهت األشغال من 

ترسية مناقصة بقيمة 280 مليونا إلنشاء 

مجمع للمحاكم يبعد 20 دقيقة عن قصر 
العدل وهو ما ينفي احلاجة له فساهمت 
بجزء بسيط في مقالتني في جهد شعبي 
إللغاء تلك املناقصة املليارية غير امللحة 

وهو ما حصل فقد قامت األشغال بإلغائها.
وقبل أسبوعني توفي أحد الطلبة 

العسكريني، رحمه اهلل، فقمت مبراسلة 
النائبة الفاضلة صفاء الهاشم وأخبرتها 

بأنني كتبت عن هذا املوضوع من 7 
سنوات، وكذلك عدت له قبل شهرين مبقالة 

أخرى بضرورة إخضاع كل املتقدمني 
للكليات العسكرية لفحص سونار القلب 
الذي يكشف أي خلل في كهرباء القلب 

بكون ناجم عن عيب خلقي وراثي. يسبب 
فتحة في القلب تؤدي الي الوفاة مباشرة 

عند أي جهد شديد غير متدرج.
جزاها اهلل ألف خير اهتمت باملوضوع 

وأخبرتني عن نيتها تقدمي اقتراح برغبة 
في هذا املوضوع للحكومة.

نقطة أخيرة: إما أنك تكتب لتؤثر أو ال 
تكتب.

لقد شحت علينا األمطار في بالدنا الغالية 
هذه السنة والسبب فينا ومن أعمالنا، فإنه 

ما نزل بالء إال بذنب وال يرفع إال بتوبة، 
وبال شك أن نفوسنا تتلهف للمطر وأن 
األرض والدواب والنبات ال حيلة لها وال 
حياة اال باملاء واملطر الذي يحمل اخلير 

والرحمة ان كان سقيا رحمة ال سقيا 
عذاب.

ومن اسباب انقطاع األمطار هو خلل 
وتقصير للعبادات واملعامالت بني العباد 

ويجب االستغفار وصالة االستسقاء 
والعودة الى اهلل ورفع الظلم بني العباد 

ونشر احلياء في املجتمع الذي قل بشكل 
الفت خالل هذه السنوات وانتشر الفساد.

 دخل رجل على اإلمام احلسن البصري 
فقال: يا إمام إن السماء ال متطر فقال: 

استغفر اهلل. ثم دخل رجل آخر فقال: إن 
زوجتي ال تنجب فقال: استغفر اهلل ثم 
دخل ثالث فقال: إني أشكو الفقر فقال: 

استغفر اهلل، قال أحد اجلالسني عجبنا لك 
يا إمام أكلما دخل عليك رجل يسألك حاجة 
تقول له استغفر اهلل، قال له: ألم تقرأ قوله 

تعالى: )فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم 

بأموال وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أنهارا.. نوح: 12-10(.

قال القرطبي رحمه اهلل: وقد استسقى 
نبينا محمد ژ فخرج إلى املصلى 

متواضعا متذلال متخشعا مترسال متضرعا 
وحسبك به فكيف بنا وال توبة معنا إال 
العناد ومخالفة رب العباد فأنى نسقى، 

لكن قد قال ژ في حديث ابن عمر: »ولم 
مينعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من 

السماء، ولوال البهائم لم ميطروا«.
احلياء شعبة من اإلميان وهو مفتاح 

محبة اهلل ومن افضل األخالق ومفتاح 
لكل الطاعات وأعظم أسباب احلياء هو 

استشعار مراقبة اهلل عز وجل وفضل نعمه 
الكثيرة عليه. 

علينا التحلي باحلياء والتوبة واالستسقاء 
واالستغفار حتى يرزقنا خالقنا سبحانه 

باخلير واملطر واحلياة.
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